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ΘΕΜΑ



Διεςκπίνιζη επί διαγωνιζμού – Οπθή Επανάληψη

ΥΕΣ.



Η με απ. 583/Δ/18 Διακήπςξη ηος Γ. Ν. Άμθιζζαρ

ε νξζή επαλάιεςε επί ηεο αλσηέξσ ζρεηηθήο γηα ηελ πξνκήζεηα Υεηξνπξγηθήο Δηαζεξκίαο Τςειήο Απόδνζεο, ζαο παξαζέηνπκε ηηο
Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο, όπσο ηζρύνπλ. (νη νπνίεο εθ παξαδξνκήο δελ δηνξζώζεθαλ ζηνλ επαλαπξνζδηνξηζκό ησλ ηερληθώλ
πξνδηαγξαθώλ επί ηεο κε αξ. πξση. 502/Δ/18 Δηαθήξπμεο):
ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
ΥΕΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ (ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΗ - ΔΙΠΟΛΙΚΗ)
1.
2.

Να ιεηηνπξγεί ζε ηάζε δηθηύνπ 220V / 50Hz.
Να είλαη ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο, θαηάιιειε γηα εληαηηθή ιεηηνπξγία θάησ από δπζκελείο ζπλζήθεο (πνιύσξε ζπλερήο
ρξήζε, παξαηεηακέλε ιεηηνπξγία ζε ηνκή – αηκόζηαζε ρσξίο ρξνληθό πεξηνξηζκό, π.ρ. ελδηάκεζεο παύζεηο γηα ςύμε,
θιπ.).
Να είλαη θαηάιιειε γηα όιεο ηηο ρεηξνπξγηθέο εθαξκνγέο.
Να δηαζέηεη εμόδνπο γηα ρξήζε κνλνπνιηθώλ θαη δηπνιηθώλ ειεθηξνδίσλ.
Να δηαζέηεη ηηο παξαθάησ επηινγέο θαη ιεηηνπξγίεο:

3.
4.
5.
α.

Σξία είδε ηνκήο (Low Cut, Pure Cut, Blend Cut),

β.

Αηκόζηαζε εμ’ επαθήο (Desiccate),

γ.

Δύν είδε αηκόζηαζεο εμ’ απνζηάζεσο (Low Fulgurate, High Fulgurate),

δ.

Φεθαζκόο (Spray),

ε.

Σξία είδε δηπνιηθήο αηκόζηαζεο (Precise, Standard, Macro),

Να αλαθεξζνύλ αλαιπηηθά.
6.

Η ηζρύο ζηελ ηνκή, κε ελδεηθηηθή σκηθή αληίζηαζε ηζηνύ 300Ohms λα είλαη max 300Watt, ζηελ θαζαξή αηκόζηαζε λα
είλαη 120Watt (ζηα 500Ohms) θαη ζηε δηπνιηθή αηκόζηαζε λα είλαη max 70Watt (ζηα 100Ohms). Να δνζνύλ ζηνηρεία
ηζρύνο – θνξηίνπ ζηηο ηηκέο πνπ πξναλαθέξνληαη, θαζώο θαη ε ζπρλόηεηα εμόδνπ.
Να δηαζέηεη ζύζηεκα απηόκαηεο αληαπόθξηζεο ζηελ σκηθή αληίζηαζε ηνπ ηζηνύ, ειεγρόκελν από ειεθηξνληθό
ππνινγηζηή, έηζη ώζηε:

7.

8.

α.

Να κελ είλαη αλαγθαία ε ζπλερήο απμνκείσζε ηεο ηζρύνο εμόδνπ,

β.

Η δηαζεξκία λα ιεηηνπξγεί κε ηε κηθξόηεξε δπλαηή ηζρύ εμόδνπ, ώζηε λα απνθιείεηαη ε απαλζξάθσζε ησλ ηζηώλ.

γ.

Να έρεη ζπλερώο ηα ίδηα θιηληθά απνηειέζκαηα ζε όινπο ηνπο ηύπνπο ησλ ηζηώλ.
Γηα όιεο ηηο ιεηηνπξγίεο, εθηόο ησλ πεξηπηώζεσλ πνπ ππάξρνπλ θαη απαηηνύληαη απηόκαηεο ξπζκίζεηο, λα ππάξρνπλ
δηαηάμεηο ζπλερνύο ξύζκηζεο ηεο εμόδνπ από ην ειάρηζην έσο ην κέγηζην ηεο απόδνζεο, θαζώο θαη ςεθηαθέο ελδείμεηο
ηεο ηζρύνο εμόδνπ (Digital Display).

9.

Να δηαζέηεη ζύζηεκα ζπλερνύο παξαθνινύζεζεο ηεο πιάθαο γείσζεο, γηα πξνζηαζία ηνπ αζζελνύο έλαληη
εγθαπκάησλ, δηαξξένληνο ξεύκαηνο θαη δηαθνπή ζην νπδέηεξν ειεθηξόδην (νπηηθό-ερεηηθό alarm θαη δηαθνπή
εμόδνπ).
Να δνζνύλ πιήξε ζηνηρεία ηνπ ζπζηήκαηνο απηνύ θαη λα θαηαηεζεί πηζηνπνηεηηθό ππέξ ηεο πξνζηαζίαο ηνπ αζζελνύο από
εγθαύκαηα.

10.

Να είλαη θαηαζθεπαζκέλε από εηδηθό πεξίβιεκα κεγάιεο αληνρήο, ζηεγαλή, ώζηε λα κελ εηζρσξνύλ πγξά όηαλ
θαζαξίδεηαη κε αληηζεπηηθά δηαιύκαηα.
Να δηαζέηεη εηδηθή αληηπαξαζηηηθή κνλάδα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ παξαθείκελσλ κεραλεκάησλ (απηληδσηέο, monitors,
θιπ.).
Να ππάξρεη δπλαηόηεηα ζπλεξγαζίαο κε ζύζηεκα Argon.
Να ππάξρεη δπλαηόηεηα ζπλεξγαζίαο κε ζύζηεκα CUSA.
Να δηαζέηεη ζύζηεκα απηνδηάγλσζεο βιαβώλ θαη λα παξέρεη ςεθηαθέο ελδείμεηο, ώζηε λα είλαη εύθνινο ν εληνπηζκόο
ηεο βιάβεο.
Να θαιύπηεηαη από δηεζλείο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο, νη νπνίεο θαη ζα θαηνλνκάδνληαη. Να θαηαηεζνύλ ηα ζρεηηθά
πηζηνπνηεηηθά.
Η πξνζθνξά, επί πνηλή απνθιεηζκνύ, ζα ζπλνδεύεηαη από:

11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.

α.

Με ηελ πξνζθνξά λα θαηαηεζνύλ ηα ιεηηνπξγηθά θπιιάδηα (νδεγίεο ρξήζεο) ζηα Ειιεληθά, θαζώο θαη Service
Manual.

β.

Δήισζε γηα εθπαίδεπζε ησλ ηαηξώλ θαη ηνπ πξνζσπηθνύ ζηε ρξήζε θαη ησλ ειεθηξνληθώλ ζηε ιεηηνπξγία.

γ.

Δήισζε γηα ηνλ ηερληθό πνπ ζα παξέρεη ηελ ηερληθή ππνζηήξημε. Να θαηαηεζεί ην ζρεηηθό πηζηνπνηεηηθό.

δ.

Δήισζε – δέζκεπζε όηη κεηά από θάζε επηζθεπή ή ζπληήξεζε πνπ ζα πξαγκαηνπνηείηαη από ην ηερληθό ηκήκα ζα
εθδίδεηαη θαη ην αληίζηνηρν πξσηόθνιιν ειεθηξηθήο αζθάιεηαο.

ε.

Σν πξνζθεξόκελν είδνο λα δηαζέηεη CE θαη ην ηερληθό ηκήκα ππνζηήξημεο λα δηαζέηεη ηα πηζηνπνηεηηθά ISO
9001:2008 θαη ISO 13485:03, θαζώο θαη λα ζπκκνξθώλεηαη κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Τπνπξγηθήο Απόθαζεο
ΔΤ8δ/Γ.Π.νηθ./1348/2004.

ζη.

Φύιιν ζπκκόξθσζεο, ζην νπνίν ζα απαληώληαη αλαιπηηθά όια ηα αηηήκαηα ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ, κε
αληίζηνηρεο παξαπνκπέο ζην user manual ή ην service manual.
Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα εγγπεζεί ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ κεραλήκαηνο γηα ηνπιάρηζηνλ δύν (2) ρξόληα από
ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ, θαηά ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο.
Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα δειώζεη εγγξάθσο όηη αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα δηαζέηεη ζην Ννζνθνκείν
αληαιιαθηηθά ηνπ πξνζθεξόκελνπ κεραλήκαηνο γηα δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ έηε από ηελ παξάδνζε απηνύ.
Η παξαιαβή ηνπ κεραλήκαηνο ζα γίλεη κεηά ηελ εγθαηάζηαζε απηνύ ζε πιήξε ιεηηνπξγία. Εηδηθόηεξα, γηα ηελ
νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ κεραλήκαηνο πξέπεη λα πξνεγεζνύλ όινη νη απαηηνύκελνη έιεγρνη, νη κεηξήζεηο, ε επίδεημε
ιεηηνπξγίαο θαη γεληθά ε επαιήζεπζε ησλ ηερληθώλ ηνπ δπλαηνηήησλ θαη ραξαθηεξηζηηθώλ. Γηα ηνλ ιόγσ απηό, κεηά
ηελ πιήξε ζύλδεζε θαη εγθαηάζηαζή ηνπ ζα αθνινπζήζεη δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία γηα δηάζηεκα ελόο (1) κελόο.

–Ο–
ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ
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